
 ง

ชื่อเรือ่งการคนควาแบบอิสระ   ผลรวมกนัของโซเดยีมแลกเทต โซเดยีมคลอไรด 
                                                                                  และสภาวะกรด - เบส ที่มีตอการเจรญิของ  
                                                                                  Salmonella spp. ณ อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
 
ผูเขียน      นางสาวอรภยิา สาตแฟง 
 
ปริญญา      วท. ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 
 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ  รศ. ดร. เรณู ปนทอง   
 

บทคัดยอ 
 จากการศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อ Salmonella enterica Weltevreden DMST 17375 โดยใช
โซเดยีมแลกเทต 0, 1.2 และ 2.4 (%w/v) ตามลําดับ  โซเดียมคลอไรด 0, 2 และ 4 (%w/v) ตามลําดับ  
และ pH 6.5, 7.0 และ 7.5 ตามลําดับ ท่ีอณุหภูมิ 35 องศาเซลเซียส พบวาระดับปจจยัทีทํ่าใหระยะเวลาใน
การแบงตัว (Generation time) นานที่สุดคือ โซเดียมแลกเทต 2.4% โซเดยีมคลอไรด 4% และสภาวะ
กรด-เบส (pH) ที่ 6.5 และ 7.5    ระดับปจจัยท่ีทําใหปรมิาณเซลลสูงสุด (maximum cell population (D))
มากท่ีสุดคือ โซเดียมแลกเทต 0% และ 1.2% โซเดียมคลอไรด 0% และสภาวะกรด-เบส (pH) ท่ี 7.5 
ระดับปจจยัทีท่ําใหอัตราการเจรญิเติบโตสูงสุด (maximum growth rate (K)) มีคามากที่สุดคือ โซเดียม
แลกเทต 0% โซเดยีมคลอไรด 0%  และสภาวะกรด-เบส (pH) ที ่ 7.0 และ 7.5 ระดับปจจัยที่ทาํให
ระยะเวลาชวงแรกของการเจรญิเติบโต (lag-phase duration (L))มีคามากที่สุดคือ โซเดียมแลกเทต 2.4% 
โซเดยีมคลอไรด 4% และสภาวะกรด-เบส (pH) ที ่7.5  ระดับปจจัยทีท่าํใหคาเวลาทีท่ําใหเชื้อลดลง 90% 
มีคามากที่สุดคือ โซเดียมแลกเทต 0% และ 1.2% โซเดียมคลอไรด 4% และสภาวะกรด-เบส (pH) ท่ี 7.5  
สมการ polynomial ที่ไดจากความสัมพันธระหวางปจจัยที่ทําการศึกษากับคาพารามิเตอรของการ
เจรญิเติบโตคอื ระยะเวลาในการแบงตัว (Generation time) ปริมาณเซลลสูงสุด (maximum cell 
population (D)) อัตราการเจรญิเติบโตสูงสุด (maximum growth rate (K)) และ ระยะเวลาชวงแรกของ
การเจริญเติบโต (lag-phase duration (L)) มีคา R-square ของสมการเทากับ 0.864, 0.827, 0.918 และ 
0.947 ตามลําดับ โดยพบวาโซเดยีมแลกเทตมีอิทธิพลตอคา D มากที่สุด และมีความสัมพันธแบบ
แปรผกผันกับคา D ขณะทีโ่ซเดียมคลอไรดมีอิทธิพลตอคา Generation time คา K และคา L มากที่สุด 
โดยมีความสัมพันธแบบแปรผันตามกันกับคา Generation time และคา L   และแปรผกผันกับคา K  
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Abstract 
 The combined effects of 0, 1.2 and 2.4 (%w/v) sodium lactate, 0, 2 and 4 (%w/v) sodium 
chloride and pH at 6.5, 7.0 and 7.5 at 35 °C on the growth of Salmonella Weltevreden DMST 17375 
were studied. At 2.4% sodium lactate, 4% sodium chloride and pH at 6.5 and 7.5 caused the longest 
generation time. At 0% and 1.2% sodium lactate, 0% sodium chloride and pH at 7.5 brought about the 
highest maximum cell population (D). At 0% sodium lactate, 0% sodium chloride and pH at 7.0 and 
7.5 caused the highest maximum growth rate (K). At 2.4% sodium lactate, 4% sodium chloride and 
pH at 7.5 brought about the longest lag phase duration (L). At 0% and 1.2% sodium lactate, 4% 
sodium chloride and pH at 7.5 brought about the longest D-Value. 

The growth parameters of Salmonella enterica Weltevreden DMST 17375: generation time, 
D, K and L were evaluated and the polynomial equations were computed. The R-square of the 
equation were 0.864, 0.827, 0.918 and 0.947, respectively. Sodium lactate had the highest invert 
effect on maximum cell population (D). Sodium chloride had the greatest direct effect on generation 
time and lag-phase duration (L), but it invertly effected most on maximum growth rate (K). 
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